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Úvod 
 

Bitumenové písky (bituminous sands), které se ozna-
čují také jako ropné písky (oil sands), obsahují typicky 75 
a� 80 obj.%  anorganických látek (vět�inou písek, v malém 
mno�ství hlína a jiné minerály), 3−5 obj.% vody a 10 a� 
18 obj.% bitumenu (vysokoviskózní směs organických 
sloučenin rozpustná v organických rozpou�tědlech)1. 

Bitumen je podobný extra tě�ké ropě. Oba mají husto-
tu obvykle vět�í ne� 1,00 g cm−3, bitumen má ale viskozitu 
v lo�isku vět�í ne� 10 Pa s, kde�to extra tě�ká ropa men�í 
ne� 10 Pa s (v lo�isku je mobilní)2,3. Proto�e teplota 
v lo�isku závisí na zeměpisné poloze lo�iska a roste s jeho 
hloubkou, nemusí se vlastnosti bitumenu a extra tě�ké 
ropy li�it.  

Kerogenní horniny, které se často označují jako �ivičné, 
olejové, ropné nebo hořlavé břidlice (oil shale), jsou sedi-
mentární horniny, jejich� termickým rozkladem vzniká mini-
málně 42 l kapalných organických sloučenin na tunu horni-
ny4. Kerogenní horniny obsahují obvykle 13−23 hm.%  or-
ganických látek2, jejich� převá�nou část (80−99 hm.%) 
tvoří kerogen (tuhé vysokomolekulární organické látky 
nerozpustné v organických rozpou�tědlech) a malou část 
bitumen5. Hlavními slo�kami anorganické části kerogen-
ních hornin jsou buď uhličitany, zejména kalcit a dolomit 
(kerogenní vápence), nebo křemičité minerály, zejména 
křemen a různé hlinitokřemičitany (kerogenní břidlice)4,6. 

Bitumen se pova�uje za zbytek ropy, ze které byly 
odstraněny těkavěj�í frakce, kdy� se dostala blí�e 
k povrchu. Na této přeměně se podílely biodegradace, 
vymývání vodou, abiotická oxidace, odpařování atd2. 

Kerogen vznikl hlavně z řas (typ I) a planktonu 
(typ II) odumřelých ve sladkovodních jezerech a v mořích, 
vzácně i z kontinentálních rostlin (typ III). Při poklesu 
kerogenu do vhodných hloubek zemské kůry mů�e jeho 
přeměnou vzniknout ropa5.  
 
 

Zásoby bitumenu, extra tě�ké ropy a kerogenu 
 

Celkové mno�ství2 bitumenu ve světe se odhaduje na 
412 Gt, extra tě�ké ropy na 330 Gt a syntetické ropy teore-
ticky získatelné z kerogenních hornin na 488 Gt. Celkové 
zásoby těchto zdrojů fosilního uhlíku výrazně převy�ují 
ověřené tě�itelné (144 Gt) i netě�itelné (495 Gt) zásoby 
konvenční ropy3,7.  

Největ�í nalezi�tě bitumenových písků jsou v Kanadě 
(259 Gt), men�í v Nigérii (67 Gt), Kazachstánu (40 GT), 
Rusku (32 GT) a dal�ích státech2. Extra tě�ké ropy se 
v ohromném mno�ství vyskytují jen ve Venezuele 
(322 Gt), malé jsou v Iráku (3,5 Gt) a dal�ích státech2. 
Kerogenní horniny se v největ�ím mno�ství nacházejí 
v USA (380 Gt syntetické ropy), následuje Rusko (35 Gt), 
Kongo (14 Gt), Brazílie (12 Gt) a dal�í státy2.  
 
 
Slo�ení a vlastnosti bitumenu a kerogenu 
 

Vlastnosti a slo�ení bitumenu z oblasti Athabasca 
(Kanada), slo�ení organických látek z kerogenních hornin 
(dále kerogen) z USA (lo�isko Green River) a Estonska 
(Kukersit) jsou uvedeny v tabulce I. V porovnání 
s vakuovým zbytkem z ruské ropy Ural (VZ Ural), která se 
zpracovává v ČR, má tento bitumen men�í viskozitu a bod 
měknutí, prakticky stejný atomární poměr H/C, ale vět�í 
obsahy asfaltenů, síry a kovů (V, Ni). Bitumen Athabasca 
obsahuje 18 hm.% frakcí vroucích do 350 °C a 26 hm.% 
vakuových destilátů8.  

Tabulka I 
Příklad vlastností bitumenu8,9, kerogenu5 a VZ Ural 

Vlastnost Bitumen  
Athabasca 

Kerogen 
Green 
River 

Kukersit VZ Ural 

Viskozitaa, Pa s 0,2−0,5 − − 4,8 
Bod měknutí, °C 10 − − 45 
S, hm.% 5,5 2,6 2,2 2,7 
N, hm.% 0,4 3,9 0,4 0,6 
O, hm.% b 0,2 8,4 15,6 0,4 
H/C atomární 1,47 1,43 1,34 1,46 
V, mg kg−1 250 − − 160 

Ni, mg kg−1 100 − − 50 
Asfaltenyc, hm.%  17 − − 6,8 

a Dyn. viskozita při 100 °C, b dopočtem, c srá�ené  
n-heptanem 
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Kerogen se od bitumenu a ropných zbytků li�í hlavně 
tím, �e je nerozpustný v organických rozpou�tědlech, i při 
vy��ích teplotách je tuhý, má men�í atomární poměr H/C 
a obsahuje výrazně vět�í mno�ství kyslíku a často i dusíku5. 

 
 

Tě�ba bitumenu a extra tě�ké ropy 
 

Při získávání bitumenu a extra tě�ké ropy se komerč-
ně pou�ívají: 
− extrakce horkou vodou z vytě�ených bitumenových 

písků, 
− tě�ba podporovaná vtláčením vodní páry,  
− tě�ba tě�kých rop s příměsí písku. 
 
E x t r a k c e  b i t u m e n u  h o r k o u  v o d o u   
 

V Kanadě se cca 10 % zásob bitumenu nachází 
v lo�iscích s vrstvou nadlo�í do 75 m. Z těchto lo�isek se 
bitumenové písky tě�í povrchovou tě�bou po skrývce 
nadlo�í10.  

Vytě�ený bitumenový písek se rozdrtí, smíchá se 
s vodou ohřátou na 35 a� 50 °C a obvykle i s malým 
mno�stvím NaOH. Vzniklá suspenze se potrubím dopravu-
je do extrakčního závodu, kde se smíchá s dal�í horkou 
vodou a vzduchem a poté se vede do primární separační 
nádoby, kde se při teplotě 35−50 °C vytvoří 3 zóny1,10. 

Z horní zóny se odtahuje hustá pěna tvořená bitume-
nem (cca 60 hm.%) přichyceným na bublinky vzduchu, 
vodou (cca 30 hm.%) a zbytky jemnozrnných anorganic-
kých látek (cca 10 hm.%). Tato pěna se zředí benzinem 
(nebo jinou lehkou frakcí) a vede se do soustavy nakloně-
ných deskových usazováků a centrifug, ve kterých se od-
dělí benzinový roztok bitumenu od minerálních látek 
a vody11. Benzinem zředěný bitumen se potrubím dlouhým 
a� několik set kilometrů dopravuje na dal�í zpracování10.  

Suspenze vody, bitumenového písku a hlíny s obtí�ně 
odstranitelným bitumenem, která se zdr�uje ve střední 
části separátoru, se vede na flotaci, kde získá dal�í bitumen 
ve formě pěny10. Písek smíchaný s vodou se ze spodní 
části separátoru čerpá do odpadních rybníků, kde se nechá 
sedimentovat10.  

Účinnost extrakce bitumenu je a� 91 %, celkový koe-
ficient vytě�itelnosti bitumenu je 83−90 % (cit.10). Ve 
srovnání s in situ metodami se produkují men�í emise skle-
níkových plynů, proto�e separace probíhá při ni��í teplotě. 
Nevýhodou je manipulace s ohromným mno�stvím nadlo-
�í, ukládání velkých mno�ství vyextrahovaného písku na 
skládky (odpadní rybníky) a nutnost pozděj�í rekultivace 
vytě�ených lo�isek. 
 
T ě � b a  p o d p o r o v a n á  v t l á č e n í m  v o d n í  
p á r y  
 

Vtlačování vysokotlaké horké páry do lo�iska jednak 
lo�isko vyhřívá, tím sni�uje viskozitu bitumenu (nebo 
extra tě�ké ropy), jednak ulehčuje separaci bitumenu od 

zrn písku a vytváří kanálky a praskliny v mateřské horni-
ně, kterými poté teče bitumen k tě�ebnímu vrtu10,11. Vzhle-
dem k potřebě páry na vyhřívání lo�iska, při její� výrobě 
se obvykle spaluje zemní plyn, se zvět�ují emise oxidu 
uhličitého. 

Tě�ba bitumenu podporovaná cyklickým vtláčením 
páry probíhá ve třech fázích. Nejprve se několik týdnů 
vhání do lo�iska horká pára, poté se několik týdnů nechává 
dodané teplo a horká voda vsáknout do lo�iska a ve třetí 
fázi se stejným vrtem několik týdnů a� měsíců čerpá na 
povrch ohřátá směs vody a bitumenu. Kdy� se produkce 
bitumenu výrazně sní�í, zahájí se dal�í cyklus vtlačováním 
horké páry. Jeden cyklus trvá typicky 6−8 měsíců1,10. Při 
tě�bě touto metodou se dosahuje 20−25 % vytě�itelnosti 
bitumenu1. 

Při tě�bě bitumenu podporované trvalým vtláčením 
páry se pou�ívají hlavně páry horizontálních vrtů12. Jedním 
vrtem se trvale vtlačuje do lo�iska vysokotlaká pára a dru-
hým vrtem se tě�í ohřátá směs vody a bitumenu. Horizon-
tální část vrtu, kterým se vtlačuje horká pára, bývá vybu-
dována několik metrů (např. 5 m) nad tě�ebním vrtem, 
vrty bývají v horizontální části dlouhé 500−1000 m. Při 
tomto způsobu tě�by se dosahuje cca 40% vytě�itelnosti 
bitumenu3.  
 
T ě � b a  t ě � k ý c h  r o p  s  p ř í m ě s í  p í s k u   
 

Extra tě�kou ropu lze tě�it pomocí speciálních pump, 
které mohou čerpat viskózní ropu s 1−8 obj.% písku. Tím, 
�e se písek z okolí tě�ní sondy čerpá na povrch, se zlep�uje 
propustnost horniny v okolí sondy, a tím přítok ropy 
k sondě. K čerpadlu se často přivádí ředidlo (lehká ropná 
frakce), které sni�uje viskozitu a bod tuhnutí tě�ené ropy. 
Aby se dosáhlo velké produktivity, pou�ívají se multilate-
rální horizontální vrty (s mnoha postranními větvemi)12.  
 
 
Zpracování bitumenu a extra tě�ké ropy 
 

Bitumen a extra tě�kou ropu nelze vzhledem k jejich 
velké viskozitě bez úpravy dopravovat klasickými ropovo-
dy. K jejich přepravě a zpracování před exportem se vyu-
�ívá: 
− naředění lehkou frakcí nebo lehkou ropou, 
− přeprava při zvý�ené teplotě, 
− částečná rafinace pomocí �těpných procesů. 

K ředění bitumenu a extra tě�ké ropy se pou�ívají 
lehká syntetická ropa získaná jejich přeměnou �těpnými 
procesy, lehké konvenční ropy, plynový kondenzát nebo 
lehká ropná frakce (např. benzin). Někdy se zředěný bitu-
men dopravuje jen do úpravárenské rafinerie, kde se lehká 
frakce pou�itá k ředění vydestiluje a samostatným potru-
bím se vrátí na místo tě�by. Z bitumenu se vyrobí syntetic-
ká ropa. 

Bitumen ohřátý na vhodnou teplotu (např. na 120 °C) 
lze dopravovat dobře izolovaným potrubím nebo ohříva-
ným izolovaným potrubím do úpravárenské rafinerie, kde 
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se dále zpracovává. Náklady na vybudování a provozování 
ropovodu při zvý�ené teplotě jsou vět�í ne� u klasického 
ropovodu, není ale potřeba vybudovat separátní potrubí 
pro recykl ředidla3.  

Bitumen i extra tě�ká ropa se často pomocí �těpných 
procesů přeměňují na syntetickou ropu, která se dopravuje 
a zpracovává obdobně jako konvenční druhy ropy. Ke 
�těpení bitumenu se pou�ívá koksování a/nebo katalytické 
hydrokrakování. Destiláty získané atmosférickou destilací 
bitumenu a destiláty z koksování a hydrokrakování se ob-
vykle dále upravují katalytickou hydrorafinací1,2,10.  

Výhodou hydrokrakování (obvykle s vroucím lo�em) 
je vět�í konverze bitumenu na syntetickou ropu a její lep�í 
kvalita, nevýhodou jsou vět�í investiční i provozní náklady 
a velká spotřeba vodíku1,10. Jako příklad je v tabulce II 
uvedeno slo�ení dvou druhů syntetické ropy Albian Syn-
thetic získané kombinací hydrokrakování a hydrorafinace 
bitumenu13 a pro porovnání i slo�ení ruské ropy Ural. 
 
 
Tě�ba a zpracování kerogenních hornin 
 

Kerogenní horniny tě�í v Estonsku (cca 12 Mt), Bra-
zílii (2,5 Mt), Číně (1,5 Mt), Rusku (1,1 Mt), Německu 
(0,37 Mt) a Austrálii (cca 0,5 Mt, v�e tě�ba v roce 2002)2. 
Kerogenní horniny se vyu�ívají na výrobu: 
− elektrické energie a/nebo tepla (spalováním), 
− syntetické ropy (termickým rozkladem kerogenu), 
− cementu (při vhodném slo�ení anorganického podílu). 

Některé kerogenní horniny se nachází poměrně blízko 
povrchu, lze je proto tě�it povrchovým způsobem, jiné se 
nachází v hloubce několika desítek a� stovek metrů, proto 
se musí tě�it hlubinným způsobem nebo zpracovat přímo 
v lo�isku (in situ).  
 

V ý r o b a  s y n t e t i c k é  r o p y  
 

Syntetická ropa se vyrábí rozkladem kerogenu při 
teplotách obvykle 480−520 °C. Při tomto rozkladu se tuhý 
kerogen přeměňuje na plynné sloučeniny, kapalnou frakci 
a tuhý uhlíkatý zbytek (polokoks), který zůstane vázán na 
anorganický podíl horniny.  

V roce 2002 bylo z kerogenních hornin vyrobeno2 
celkem 578 kt syntetické ropy, z toho v Estonsku 275 kt, 
v Brazílii 157 kt, v Číně 100 kt a v Austrálii 46 kt.  

Rozklad kerogenních hornin se provádí: 
− v retortách s přímým ohřevem horkými spalinami,  
− v reaktorech s pevným přena�ečem tepla.  

V retortách (�achtových pecích) se teplo potřebné pro 
rozklad horniny dodává stykem se spalinami, které vznika-
jí spalováním plynu, který se získá při rozkladu kerogenní 
horniny4. Část potřebného tepla se obvykle získá také spa-
lováním polokoksu, který zůstane po rozkladu kerogenu na 
popelovinách. Spalování polokoksu v retortách je ale neú-
plné, tak�e na vyu�ité hornině zůstává je�tě značná část 
organických látek (při retortování Kukersitu 6−12 hm.%)6. 

V reaktorech s pevným přena�ečem tepla se teplo 
potřebné pro rozklad horniny dodává obvykle mísením 
s horkým popelem, který odpadá po spálení polokoksu, 
který zůstal po rozkladu kerogenu na anorganické části 
horniny4. 

Poloprovozně byl vyzkou�en také rozklad kerogen-
ních hornin v podzemních retortách. Teplo potřebné pro 
rozklad horniny se dodává stykem se spalinami, které 
vznikají spalováním polokoksu, který zbude po rozkladu 
kerogenu. 

Výhodou zpracování kerogenních hornin ve sloji jsou 
men�í náklady spojené s dopravou horniny na povrch 
a s ukládáním velkého mno�ství popela na skládky. Nevý-
hodou jsou velké náklady na budování podzemních retort, 
men�í výtě�ky syntetické ropy, její proměnná kvalita, ob-
tí�né řízení procesu a malá výhřevnost získaného topného 
plynu9. 

Syntetická ropa vyrobená �těpením kerogenních hor-
nin obsahuje velké mno�ství nenasycených sloučenin 
a sloučenin obsahujících heteroatomy (tabulka III). Při 
výrobě pohonných hmot je nutno získané lehčí frakce nej-
prve podrobit důkladné hydrogenační rafinaci, a pak zpra-

Tabulka II 
Vlastnosti ropy Ural a rop získaných hydrokrakováním 
bitumenu13 

Vlastnost Premium Heavy Ural 
Hustota při 15 °C, 
kg m−3 

847 937 863 

Obsah síry, hm.%  0,04 2,1 1,55 
Frakční slo�ení, hm.%       

Lehký benzin 5,7 3,2 5,6 
Tě�ký benzin 12,3 11,0 12,4 
Petrolej 28,4 9,7 13,3 
Plynový olej 31,1 8,5 14,5 
Lehký vakuový 
destilát 

16,7 13,7 18,0 

Tě�ký vakuový 
destilát 

5,6 26,4 14,9 

Vakuový zbytek − 27,1 21,3 

Tabulka III 
Vlastnosti syntetické ropy vyrobené rozkladem keroge-
nu4,14 

Kerogenní hornina Kukersit Green River 
Výtě�ek syntetické ropy, 
hm.%  

13,6 9,4 

Hustota při 20 °C, kg m-3 968 925 
Obsah síry, hm.% 0,8 0,9 
Obsah dusíku, hm.% − 1,9 
Obsah kyslíku, hm.% 6,1 0,8 
Atomární poměr H/C 1,45 1,61 
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covat obvyklými rafinérskými procesy. Tě�ké frakce se 
musí �těpit pomocí koksování a/nebo hydrokrakování, aby 
se zvý�il výtě�ek frakcí pou�itelných pro výrobu pohon-
ných hmot. 

 
 

Výhled tě�by a zpracování bitumenu a extra 
tě�ké ropy 
 

V roce 2003 se v Kanadě vytě�ilo cca 55 Mt bitume-
nu, z toho 36 Mt povrchovou tě�bou, 13 Mt v lo�isku 
s podporou páry a 6 Mt v lo�isku bez ohřevu15. Podle exis-
tujících, budovaných a připravovaných projektů by do 
roku 2010 měla produkce syntetické ropy z ex situ získa-
ného bitumenu stoupnout na 70−80 Mt rok−1 a produkce 
bitumenu z in situ projektů na cca 70 Mt rok−1 (cit.3). 

Ve Venezuele se v roce 2002 vytě�ilo cca 28 Mt extra 
tě�ké ropy2. Ve stádiu výstavby a studií je několik projek-
tů, které by měly do roku 2010 zvý�it její tě�bu na cca 
55 Mt rok−1 (cit.3).  

Dodací ceny, které zahrnují investiční náklady, vý-
robní náklady a návratnost investovaného kapitálu 10 a� 
12 %, se v roce 2004 v závislosti na druhu projektu a kva-
litě dodávané syntetické ropy pohybovaly mezi 19 a� 
24 USD za barel1, co� při současných cenách ropy přiná�í 
extrémně vysoké zisky. 
 
 
Výhled tě�by a zpracování kerogenu 
 

Při tě�bě a zpracování kerogenních hornin vzniká 
ohromné mno�ství tuhého odpadu. Na 1 t syntetické ropy 
vyrobené v retortách připadají v Estonsku 3 t vyu�ité hor-
niny. Popel vznikající při spalování kerogenní horniny 
i vyu�itá hornina nebo popel odpadající při výrobě synte-
tické ropy jsou klasifikovány jako nebezpečné odpady6, 
proto�e obsahují toxické kovy (Ti, Cd, Sr, V, Ni, Zn atd.) 
a zbytky organických látek včetně různých fenolů a polya-
romátů. Tyto odpady se ukládají do odpadních rybníků. 
Výluhy odpadů de�ťovou vodou mohou zamořovat jak 
povrchovou, tak podzemní vodu6.  

Estonská vláda se sna�í udr�et tě�bu a zpracování 
Kukersitu i po vstupu Estonska do Evropské unie, se kte-
rým je spojena postupná liberalizace trhu a přechod na 
vět�í ochranu �ivotního prostředí. Dle dat z roku 2000 je 
výroba elektřiny spalováním Kukersitu konkurence schop-
ná při ceně uhlí nad 40 USD/t, výroba syntetické ropy 
z Kukersitu při ceně ropy nad 25 USD/bbl (cit.16). Kukersit 
ale patří mezi kerogenní horniny s výjimečně velkým ob-
sahem kerogenu. 

V Austrálii bylo v roce 2002 vyrobeno retortováním 
kerogenní horniny 46 kt lehké syntetické ropy. Původní 
plány počítaly s postupným roz�iřováním této výroby a� 
na 10 Mt během let 2010−2013, na kterou by se spotřebo-
valo cca 140 Mt horniny2. Projekt byl ale v prosinci 2004 
přeru�en17. 

V Číně se zpracovávají hlavně kerogenní horniny, 

které se tě�í jako vedlej�í produkt při odstraňování nadlo�-
ní vrstvy uhelných dolů. V roce 2002 z nich bylo vyrobeno 
cca 100 kt syntetické ropy2. Vzhledem k příznivým ekono-
mickým údajům z poslední doby je plánováno roz�íření 
výroby na cca 2,0 Mt syntetické ropy za rok2.  

V USA bylo několik projektů na vyu�ití kerogenních 
hornin, jejich rozvoj byl iniciován zejména ropnými krize-
mi v letech 1973 a 1979. Např. firma Unocal vyráběla 
v letech 1980−1991 retortováním kerogenních hornin syn-
tetickou ropu, její� maximální produkce dosahovala 
0,6 Mt rok−1 (cit.2). 
 
 
Závěr 
 

Ohromné zásoby extra tě�ké ropy, bitumenu a kero-
genu mají velký strategický význam zejména pro průmys-
lově vyspělé státy dová�ející ropu, proto�e převá�ná část 
těchto zásob se nachází mimo oblast Středního východu.  

Ve Venezuele a v Kanadě se budují a připravují pro-
jekty, které by měly zvý�it celkovou produkci extra tě�ké 
ropy a bitumenu z cca 80 Mt v roce 2003 na více ne� 
200 Mt v roce 2010.  

Kerogenní horniny se vyu�ívají v mno�ství cca 18 Mt 
zejména k výrobě syntetické ropy, elektrické energie a 
tepla. Zpracování kerogenních hornin je ale vět�inou ne-
rentabilní nebo nesplňuje ekologické standardy vyspělých 
států.  

Výroba syntetické ropy z kerogenních hornin je velmi 
nákladná a dochází při ní k ohromnému zatí�ením �ivotní-
ho prostředí. Nelze proto očekávat, �e by tato výroba byla 
schopna nahradit velkou část současně tě�eného mno�ství 
ropy. 
 
Práce vznikla za podpory M�MT ČR v rámci projektu 
MSM 6046137304. 
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Bituminous sands, extra-heavy oil and oil shale in 

great quantities exist worldwide. The technologies that 
have been developed and used for extraction and upgrad-
ing of bitumen and extra-heavy oil have enabled their prof-
itable sale on the oil market. It is expected that their world-
wide production will increase from 80 Mt in the year 2003 
to 200 Mt in the year 2010. Extraction and utilization of 
oil shale for electricity generation or synthetic crude oil 
production are mostly unprofitable or do not comply with 
an advanced hazardous waste legislation. Therefore, their 
large utilization is not likely in the next decades. 

 
 

 
  


